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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ИНСПЕКТОРА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2019.
ГОДИНУ

ОПШТИ ПОДАЦИ

Подаци о инспектору Жива Неатница
Територијално подручје Општина Нови Бечеј

ПОСЛОВИ ИНСПЕКТОРА У СКЛАДУ СА ЛИСТОМ РАДНИХ ЦИЉЕВА И ЗАКОНСКОМ
РЕГУЛАТИВОМ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Циљеви инспекциског надзора

Циљ инспекциског надзора је да се превентивним делововањем или налагањем мера
обезбеди законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката и
спрече или отклоне штетне последице по законом и другим прописом заштићена
права, добра и интересе.

Инспектор заштите животне средине Општинске управе
Нови Бечеј

Потребно време у %

Планиране активности
Инспекцијски надзор:

1.Врста инспекциског надзора
( редован, ванредни, допунски,
контролни, утврђујући, потврђујући )
2.Облик инспекциског надзора
( теренски,канцеларијски )
Канцеларијски:
Припрема инспекцијског надзора
-доношење решења, закључака,писање обавештења,
дописа, сл. белешки)
-Поступање по пријавама грађана и достављање
информација
Теренски:
(Обављање инспекцијског надзора на предметној
локацији )
-планиране мере и активности у обављању делатности
нерегистрованих субјеката
-планирање стручне саветодавне посете
- надзор код правних и физичких лица у смислу контроле
утицаја делатности на животну средину
- надзор код правних и физичких лица у смислу контроле
испуњења услова заштите животне средине превасходно:
а)надзор у складу са одредбама Закона о заштити
животне средине
- праћење утицаја делатности на животну средину
б)надзор у складу са одредбама Закона о
управљању отпадом
-контрола оператера који се баве управљањем
отпадом( инертан и неопасан отпад ),
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-контрола произвођача /власника отппада ( инертан и
неопасан отпад ) односно контрола збрињавања отпада
насталог приликом обављања регистроване делатности
в)надзор у складу са одредбама Закона о заштити
од буке у животној средини,
г)надзор у складу са одредбама Закона о процени
утицаја
- утврђивање услова обавезе израде Студије о процени
утицаја,
- контрола спровођења мера заштите животне средине у
складу са Студијом о процени утицаја,
д) надзор у складу са одредбама Закона о
интегрисаном спречавању и контроли загађивања
животне средине
-контрола постројења за која се издаје интегрисана
дозвола
ђ) надзор у складу са одредбама Закона о заштити
природе
е) надзор у складу са одредбама Закона о
нејонизујућем зрачењу
ж) надзор у складу са одредбама Закона о заштити
ваздуха
з) надзор у складу са одредбама Закона о
инспекциском надзору

Законска регулатива из области заштите животне
средине ( у вези са планираном инспекцијском
контролом )

1) Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр.
135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон,
43/2011 - одлука УС и 14/2016)
2) Закон о процени утицаја на животну средину ( " Сл.
гласник РС", бр.135/04, бр.36/2009 )
3) Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр.
36/2009, 88/2010 и 14/2016)
4) Закон о заштити од буке у животној средини(Службени
гласник РС“, број 36/2009 и 88/2010)
5) Закон о заштити ваздуха (" Службени гласник РС", број
36/09 и 10/13),
6) Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009,
88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016)
7) Закон о интегрисаном спречавању и контроли
загађивања животне средине ( " Сл. гласник РС",
бр.135/04,)
8)Закон о заштити од нејонизујућег зрачења ( " Сл. гласник
РС", бр.36/2009)
9)Закон о инспекциском надзору ( " Сл. гласник РС",
бр.36/2015)

Остала Законска регулатива:

1. Закон о инспекцијском надзору
2. Закон о општем управном поступку
3. Закон о државној управи
4. Закон о прекршајима
5. Закон о привредним преступима



6. Кривичног законика
7. Закон о планирању и изградњи

Рад на упознавању измена и допуна прописа из
области заштите животне средине, као и на упознавању
са прописима из других области

3

Присуство обукама 3
Рад на пословима надређеног руководиоца 2
Израда базе података које подлежу инспекцијској
контроли

2

Текући административни послови
- припрема инспекцијске контроле,
- рад на изради решења , захтева за прекршајни,
кривични поступак или привредни преступ,
Рад на изради обавештења, дописа, извештаја,
архивирање и ажурирање предмета

10

Мере и активности превентивног деловања 5
Активности према нерегистрованим субјектима 5

САДРЖАЈ ПЛАНА

Редни
број

Врста и облик надзора и
планиране активности

Врста делатности Број
инспекцијских
надзора

Укупан број
дана

1. Редован и контролни надзор

канцеларијски
теренски
укључујући стручне
саветодавне посете

-Управљање отпадом
-Контрола заштите животне
средине( сви облици делатности )
-Контрола спровођења мера
заштите животне средине које су
прописане Студијом о процени
утицаја
-заштита од буке -угоститељски
објекти
-Заштита ваздуха
-Заштићена природна добра

35-55 70

2. Ванредан и контролни надзор

канцеларијски
теренски
укључујући и надзор над
нерегистрованим субјектима

-Заштита ваздуха
-Управљање отпадом
-Контрола заштите животне
средине( сви облици делатности )
-заштита природе
-заштита од буке

10-15 30

3. Припрема инспекцијске
контроле, обилазак терена, рад
на изради решења, закључака,
дописа, обавештења, захтева
за прекршајни поступак,
извештаја, планова, присуство
саслушањима, одржавање
усмених расправа, рад по
налогу надређеног, и сл.

-Управљање отпадом-
произвођач/ ималац отпада
-Управљање отпадом/оператер
-Контрола заштите животне
средине( сви облици делатности )
-заштита природе
-Контрола спровођења мера
заштите животне средине које су
прописане Студијом о процени
утицаја
-заштита од буке -угоститељски
објекти

- 100



-Заштита ваздуха
5. Израда базе података

инсталација које подлежу
инспекцијској контроли

Сви субјекти предвиђени за
надзор

- 18

6. Израда нацрта општинских
одлука

Заштита од буке
управљање отпадом

- 5

7. Израда базе података
информација од јавног значаја

Подаци о квалитету ваздуха и
буке

- 2

8. Учешће на обукама,
семинарима и сл.

Заштита животне средине-све
области у надлежности
инспектора

- 3

9. Рад на пословима по налогу
надређеног и учешће у
акцијама у вези заштите
животне средине

По потреби-све области у
надлежности инспектора

- 25

Бр.рад
них
дана

Σ 253

ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНОМ РЕДОВНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ПО ВРСТАМА
АКТИВНОСТИ И ПОСТРОЈЕЊИМА, УТРОШЕНО ВРЕМЕ И СТЕПЕН РИЗИКА

Редовни и контролни инспекцијски надзор по врстама активности и врстама и облику
надзора, степену ризика уз временски оквир

Врста активности
предузетника /физичког

лица

Врста и облик надзора Степен ризика Утрошено време

Управљање отпадом
1. ДОО Брантнер
2. НИС-депонија

исплаке

Редован надзор

канцеларијски
теренски
укључујући стручне
саветодавне посете

Низак 13

Заштита ваздуха
1.ГП Нови Бечеј
2.ДОО Житопрерада ДМ
3.ДОО Вребалов аграр -- Н.
Бечеј
4.ДОО Силоси Милошево
5.ДОО Зрнекс
6.ДОО Млин Житопрерада
7.ДОО Вребалов Аграр -- Н.
Милошево
8.Пекара Слога
9. Пекара Бата

Редован надзор

канцеларијски
теренски
укључујући стручне
саветодавне посете

Низак 27

Управљање природним
добром

1. Парк природе Стара
Тиса

2. Храст лужњак

Редован надзор

канцеларијски
теренски
укључујући стручне

Низак 11



3. Стари парк Соколац саветодавне посете

Заштита од буке
1. ДОО Јадран

Редован надзор

канцеларијски
теренски укључујући
стручне саветодавне посете

Средњи 6

Процена утицаја-
контрола спровођења
мера по Студији

1.ДОО Кнез петрол
2. НИС –пречистач
3. ГП Нови Бечеј-бензиска
станица
4.НИС-бенз. Станица
6.ДОО Про-мес
8.ДОО Италтекс
9.ДОО Металообрада
10.ДОО Брантнер

Редован надзор

канцеларијски
теренски укључујући
стручне саветодавне посете

средњи 7

Заштита од
нејонизујућих зрачења
1. Стари громобрани

Редован надзор

канцеларијски
теренски укључујући
стручне саветодавне посете

висок 6

Σ 70

Анализа времена предвиђеног за процедуре током вођења редовног инспекцијског надзора,
представљено бројем радних дана

Р . бр Врста активности
предузетника /физичког

лица

Време за
припрему

Време
планирано за
инспекцијски
надзор на
локацији

Време планирано
за рад у

канцеларији

Остало Укупно
дана

1. Управљање отпадом-
произвођач/ оператер

3 5 4 1 13

2. Заштита ваздуха 5 15 6 1 27
3. Управљање природним

добром
3 6 2 - 11

4. Бука –по потреби - - - - 6
5. Процена утицаја-

контрола спровођења
мера по Студији

1 2 2 1 7

6. Заштита од нејонизујућих
зрачења

2 4 - - 6

Укупно
дана

- 15 30 19 6 Σ 70

Анализа времена предвиђеног за стручне саветодавне посете, представљено бројем радних
дана



Р . бр Врста активности
предузетника /физичког

лица

Време за
припрему

Време планирано за
инспекцијски надзор

на локацији

Време планирано за
рад у канцеларији

Укупно дана

1. Управљање отпадом-
произвођач/ оператер

0,5 1 0,5 1

2. Заштита ваздуха 0,5 1 0,5 2
3. Заштита животне средине 0,5 1 0,5 2
4. Бука –по потреби - - - -
5. Процена утицаја-

контрола спровођења
мера по Студији

0,5 1 0,5 2

6. Управљање природним
добром

0,5 2 0,5 3

Укупно
дана

- Σ 3 Σ 9 Σ 3 Σ 10

ПОДАЦИ О ВАНРЕДНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ПО ВРСТАМА АКТИВНОСТИ ,
ПЛАНИРАНО УТРОШЕНО ВРЕМЕ И СТЕПЕН РИЗИКА

Инспекцијски надзор по представци / пријави / захтеву

Р . бр Врста активности
предузетника /физичког

лица

Време за
припрему

Време планирано за
инспекцијски надзор

на локацији

Време планирано за
рад у канцеларији

Укупно дана

1. Управљање отпадом 0,5 1 1 3
2. Заштита животне

средине-све селатности
0,5 10 10 20

3. Бука -угоститељски
објекат

0,5 2 0,5 2-3

4. Заштита природе 0,5 1 0,5 1-2
Укупно
дана

- Σ 3 Σ 9 Σ 3 Σ 30

УКУПНО ВРЕМЕ ПЛАНИРАНО ЗА РЕДОВНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР,
ПРЕДСТАВЉЕНО БРОЈЕМ РАДНИХ ДАНА

Број планираних инспекцијскох надзора и саветодавних
посета ни број утрошених дана

Укупно

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Редован инспекцијски
надзор и саветодавне
посете

3-
5

3-
5

3-5 3-
5

3-
5

3-
5

3-5 3-5 3-
5

3-
5

2 2 ∑ 35 до55

Укупно време утрошено на
инспекцијски надзор

6 6 7 7 7 6 6 6 6 7 3 3 Утрошених дана∑ 70



УКУПНО ВРЕМЕ ПЛАНИРАНО ЗА ВАНРЕДНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР,
ПРЕДСТАВЉЕНО БРОЈЕМ РАДНИХ ДАНА

Број планираних пријава по месецима и планирани број
утрошених дана на инспекцијски надзор

Укупно

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Инспекцијски надзор по
представци/пријави/захтев
у

1 1 1 1-
2

1-
2

2 1-2 1 - - - - Представки ∑ 10до15

Укупно време утрошено на
инспекцијски надзор

3 3 3 3-
4

3-
4

3 3-4 3 - - - - Утрошених дана∑ 30

Напомена: Инспектор је у општинској управи ангажован и као шеф Одсека за инспекцијске
службе.

Дана: 05.10.2018.године Инспектор зa заштиту животне средине

Жива Неатница


